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01. NOTA INTRODUTÓRIA
O presente diagnóstico foi promovido pela Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora (ANIET),
no âmbito do projeto “GAP - Ganhar a aposta na Pedra Natural”, ao abrigo do Sistema de Apoio a Ações Coletivas
do COMPETE 2020.
O estudo enquadra-se na estratégia associativa de capacitação do tecido empresarial e nas ações coletivas
para melhorar a internacionalização e a qualificação, principalmente das empresas dos subsetores das rochas
ornamentais e industriais, que a Associação representa, e tem na sua base três objetivos fundamentais:
− Evidenciar o papel que o setor desempenha na economia nacional e na oferta de soluções dirigidas a mercados
internacionais para responder às necessidades de eficiência coletiva para a internacionalização e desafios da era
digital e, por essa via, aumentar a cooperação e a competitividade da oferta nacional;
− Identificar o posicionamento competitivo do setor e as carências organizativas e de marketing internacional que
condicionam a integração de mais valor acrescentado na oferta e a criação de vantagens comparativas;
− Aprofundar o conhecimento sobre a Indústria Extrativa e Transformadora da Pedra Natural, em especial nas
regiões de convergência (Norte, Centro e Alentejo).
O estudo permite a caraterização setorial sumária e o seu posicionamento no contexto internacional, passando por
temáticas importantes como a delimitação dos subsectores, a sua estruturação, os fatores críticos de sucesso,
as mudanças que têm vindo a desafiar o tecido empresarial e os seus principais elementos de competitividade, as
dinâmicas recentes da sua evolução a nível global, os principais exportadores e mercados, o seu enquadramento
nas políticas da União Europeia e, naturalmente, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças.
A abordagem integra, também, uma componente de natureza estratégica, sistematizando os desafios que se
colocam às empresas, identificando as propostas adequadas para os enfrentar com sucesso, tendo em conta
sobretudo as necessidades de eficiência coletiva e os novos fatores de competitividade para dinamizar a promoção
e a qualificação da oferta.
Assim, os temas articulam-se de forma a evidenciar caraterização setorial atualizada, as megatendências, o
posicionamento competitivo, a definição de estratégias para a expansão dos negócios e os desafios e respostas
estruturantes para a competitividade da oferta.
O trabalho apresentado é resultado de vários contributos, designadamente, através de inquéritos às empresas,
entrevistas a empresários e técnicos, consulta a estudos, publicações especializadas e estatísticas oficiais
(Instituto Nacional de Estatística, Direção Geral de Energia e Geologia, …), sem os quais não seria possível elaborar
oDiagnóstico Competitivo.

(RIS3) da União Europeia (UE).
Pela colaboração prestada, a ANIET agradece a todos quantos se disponibilizaram para o efeito.
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sobre tendências tecnológicas e Estratégias de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente
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No que se refere às temáticas da inovação e cooperação, seguiram-se orientações do Manual de Oslo e estudos
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02. CARATERIZAÇÃO GERAL DO SETOR
02. DA Extração e Transformação
02. DA PEDRA NATURAL
02.1. Os subsetores que delimitam o setor e os principais produtos e serviços
O objeto deste Diagnóstico é o setor da extração e transformação, que agrega os seguintes subsetores:
− Rochas ornamentais que inclui as empresas que se dedicam à extração e/ou transformação de rochas
calcárias, granitos e outras rochas siliciosas, e xistos, para fins decorativos. Neste subsetor as empresas
transformadoras convertem os blocos extraídos das pedreiras, em artigos destinados a pavimentos,
revestimentos, aplicações domésticas, à arte funerária, escultura, cubos, paralelepípedos e guias de passeio;
− Rochas industriais que engloba também empresas extrativas e transformadoras, principalmente de

− Minerais industriais que inclui a argila e caulino, areias naturais, sal-gema, quartzo e feldspato. Destinamse à indústria do vidro, da cerâmica, química e agroalimentar.
− Minerais metálicos que englobam os recursos minerais explorados para a obtenção de um determinado
elemento metálico que faz parte da sua constituição, nomeadamente cobre, zinco, volfrâmio e ferro, que se
destinam a ser utilizados na indústria metalúrgica e siderurgia, nas energias renováveis e na indústria das
próteses, entre outras.
De referir que, para além do que está estritamente ligado à extração e transformação, o setor assegura também
assistência técnica, designadamente, em obra para garantir adequada aplicação dos materiais, seja na construção
de edifícios públicos e privados, seja noutras áreas como rodovias, passeios públicos, entre outros.
Os subsetores referidos integram, maioritariamente, Pequenas e Médias Empresas (PME), que evidenciam
necessidades comuns e têm importante peso ao nível do emprego regional e das exportações.
Saliente-se que a classificação estatística nem sempre segue a lógica de especialização adotada pelo tecido
empresarial, ou pela especificidade das operações e produtos, pelo tipo de negócio ou mesmo por opção
estratégica.
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granulados/ britas), e também aos setores químico, sidero-metalúrgico e agroalimentar.
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calcários e granitos, cuja produção se destina essencialmente ao setor da construção (inertes/agregados/

Numa perspetiva de especialização por produto, por exemplo, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG),
considera apenas a indústria extrativa, que subdivide em:
- Energéticos: carvão, hulha e antracite;
- Minérios metálicos: minérios de ferro e minérios metálicos não ferrosos;
- Minerais de construção: agregados, minerais para cimento e cal; rochas ornamentais (ardósia, granitos e
outras rochas similares, mármores e outras rochas carbonatadas, pedra natural talhada para calcetamento);
- Minerais industriais: argila e caulino; sal e outros minerais industriais.
Assim, esta divisão não permite uma abordagem detalhada, como é objetivo deste Diagnóstico, sendo mais
adequada a estudos sobre a indústria extrativa.
Por outro lado, o Instituto Nacional de Estatística (INE), que é a entidade nacional com competências estatísticas
oficiais mais abrangente, disponibiliza informação que permite analisar o setor, quer por indústria (extrativa e
transformadora) quer por subsetor (rochas ornamentais, rochas industriais, minerais industriais e minerais
metálicos), tendo por base as atividades exercidas e os produtos comercializados.
Nestes termos, e por forma a garantir coerência estatística, serão utilizadas, respetivamente, a Classificação
das Atividades Económicas (CAE) - revisão 3 (Decreto-Lei 381/2007) e a Nomenclatura Combinada (NC) que é a
designação das mercadorias da UE, classificadas de acordo com o sistema harmonizado para efeitos estatísticos
do comércio internacional (Regulamento CEE n.º 2658/87 e respetivas alterações).
De acordo com a CAE – revisão 3, foram assim consideradas no presente estudo, as seguintes atividades:
POR TIPO DE INDÚSTRIA (CAE)
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Indústria Extrativa
07100

Extração e preparação de minérios de ferro

07290

Extração e preparação de outros minérios metálicos não ferrosos

08111

Extração de mármore e de outras rochas carbonatadas

08112

Extração de granito ornamental e rochas similares

08113

Extração de calcário e cré

08114

Extração de gesso

08115

Extração de ardósia

08121

Extração de saibro, areia e pedra britada

08122

Extração de argilas e caulino

08910

Extração de minerais para a indústria química e para a fabricação de adubos

08932

Extração de sal gema

08991

Extração de feldspato

08992

Extração de outros minerais não metálicos, n.e.

Indústria Transformadora
23701

Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares

23702

Fabricação de artigos de ardósia (lousa)

23703

Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e.

POR SUBSETOR (CAE)
Rocha Ornamental
08111

Extração de mármore e de outras rochas carbonatadas

08112

Extração de granito ornamental e rochas similares

08115

Extração de ardósia

23701

Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares

23702

Fabricação de artigos de ardósia (lousa)

23703

Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e.

Rocha Industrial
08113

Extração de calcário e cré

08121

Extração de saibro, areia e pedra britada

Minerais Industriais
08122

Extração de argilas e caulino

08114

Extração de gesso

08910

Extração de minerais para a indústria química e para a fabricação de adubos

08932

Extração de sal gema

08991

Extração de feldspato

08992

Extração de outros minerais não metálicos, n.e.

Minerais Metálicos
07100

Extração e preparação de minérios de ferro

07290

Extração e preparação de outros minérios metálicos não ferrosos

Rocha Ornamental
2514

Ardósia, mesmo desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou
placas de forma quadrada ou retangular

2515

Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção, de
densidade aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente
cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular

2516

Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou
simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular

6801

Pedras para calcetar, lancis e placas (lajes) para pavimentação, de pedra natural (exceto a ardósia)

6802

Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto
as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural
(incluindo a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e pós, de pedra natural (incluindo
a ardósia) corados artificialmente

6803

Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou aglomerada

9610

Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados

9

POR SUBSETOR (NC)
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Por outro lado, em relação aos principais produtos, tendo por base a NC, considerou-se:

Rocha Industrial
250620

Quartzites, mesmo desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro meio, em blocos ou
placas de forma quadrada ou retangular

2513

Pedra-pomes; esmeril; corindo natural, granada natural e outros abrasivos naturais, mesmo tratados
termicamente

2517

Calhaus, cascalho, pedras britadas, dos tipos geralmente usados em betão (concreto) ou para
empedramento de estradas, de vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, mesmo tratados
termicamente; macadame de escórias de altos-fornos, de outras escórias ou de resíduos industriais
semelhantes, mesmo contendo matérias incluídas na primeira parte do texto desta posição; tarmacadame;
grânulos, lascas e pó, das pedras das posições 2515 e 2516, mesmo tratados termicamente

Minerais Industriais
2501

Sal (incluídos o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou
adicionados de agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma boa fluidez; água do mar

25070020 Caulino
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25070080 Argilas caulínicas (exceto caulino)
250810

Bentonite

250830

Argilas refratárias (exceto caulino, outras argilas caulínicas e argilas expandidas)

250840

Argilas (exceto argilas refratárias, caulino, outras argilas caulínicas e argilas expandidas)

250860

Mulita

250870

Barro cozido em pó (terra de chamotte) e terra de dinas

2502

Pirites de ferro não ustuladas

2503

Enxofre de qualquer espécie (exceto o enxofre sublimado, precipitado e coloidal)

2504

Grafite natural

2505

Areias naturais de qualquer espécie, mesmo coradas (exceto areias auríferas e platiníferas, de zircão, de
retilo e ilmenite, monozíticas, areias betuminosas e areias asfálticas)

250610

Quartzo (exceto areias quartzosas naturais)

2509

Cré

2510

Fosfatos de cálcios naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatada

2511

Sulfato de bário natural (baritina); carbonato de bário natural (witherite), mesmo calcinado (exceto
óxido de bário)

2512

Farinhas siliciosas fósseis, (por exemplo kieselguhr, tripolite, diatomite) e outras terras siliciosas análogas
de densidade aparente = < 1, mesmo calcinadas

2518

Dolomite, mesmo sinterizada ou calcinada; dolomite desbastada ou simplesmente cortada à serra ou
por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou retangular; aglomerado de dolomite (exceto
dolomite britada para betão “concreto”, para empedramento de estradas, de vias férreas ou outros balastros)

2519

Carbonato de magnésio natural (magnesite); magnésia eletrofundida; magnésia calcinada a fundo
(sinterizada), mesmo contendo pequenas quantidades de outros óxidos adicionados antes da sinterização;
outro óxido de magnésio, mesmo puro

2520

Gipsite; anidrite; gesso, mesmo corado ou adicionado de pequenas quantidades de aceleradores ou de
retardadores

2521

Castinas; pedras calcárias utilizadas na fabricação de cal ou de cimento

2525

Mica, incluída a mica clivada em lamelas irregulares (splittings); desperdícios de mica

2526

Esteatite natural, mesmo desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou
placas de forma quadrada ou retangular; talco

2528

Boratos naturais e seus concentrados, calcinados ou não (exceto boratos extraídos de salmouras
naturais); ácido bórico natural, com um teor de H3BO3 = < 85%, em produto seco

252910 Feldspato
252921 Espatoflúor, contendo, em peso= < 97% de fluoreto de cálcio
252922 Espatoflúor, contendo, em peso, > 97% de fluoreto de cálcio
252930 Leucite; nefelina e nefelina-sienite
253010 Vermiculite, perlite e clorites, não expandidas
253020 Quieserite e epsomite (sulfatos de magnésio naturais)
253090 Sulfuretos de arsénio, alumite, terras pozolânicas, terras corantes e outras matérias minerais, não
especificadas nem compreendidas noutras posições
2703

Turfa, incluída a turfa para cama de animais, mesmo aglomerada

680620

Vermiculite e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos,
mesmo misturados entre si

Minerais Metálicos
2601

Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites)

2602

Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os minérios de manganês ferruginosos e seus
Minérios de cobre e seus concentrados

2604

Minérios de níquel e seus concentrados

2606

Minérios de alumínio e seus concentrados

2607

Minérios de chumbo e seus concentrados

2608

Minérios de zinco e seus concentrados

2609

Minérios de estanho e seus concentrados

2610

Minérios de crómio e seus concentrados

2611

Minérios de tungsténio (volfrâmio) e seus concentrados

2614

Minérios de titânio e seus concentrados

2615

Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentrados

2616

Minérios de metais preciosos e seus concentrados

2617

Minérios e seus concentrados (exceto minérios de ferro, de manganês, de cobre, de níquel, de cobalto, de
alumínio, de chumbo, de zinco, de estanho, de crómio, de tungsténio, de urânio, de tório, de molibdénio,
de titânio, de nióbio, de tântalo, de vanádio, de zircónio ou de metais preciosos e concentrados destes
minerais)
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concentrados de teor, em peso de manganês = > 20%, sobre o produto seco

02.2. A situação atual
De forma a conhecer a situação atual do setor da extração e transformação apresentamos informação, segundo
dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2016), tendo em conta os critérios do número
de empresas, do número de pessoas ao serviço e do volume de negócios que movimenta. É de referir que existem
7 CAE para as quais o INE não dispõe de dados em termos de volume negócios e pessoal ao serviço, pelo que não
irão figurar na informação a seguir apresentada.
NÚMERO DE EMPRESAS
O setor é composto por 2.756 empresas, sendo que a indústria transformadora é responsável por cerca de 63%
do total.
O impacto da crise conjuntural de 2011 que o país enfrentou refletiu-se na atividade económica em geral, e
sobretudo nos setores ligados à fileira da construção civil, em resultado da quebra do investimento em obras.
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Entre 2012 e 2014 o setor perdeu cerca de 7% das empresas em atividade, quer na extração quer na transformação.

Gráfico 1 - Empresas no setor, por indústria

O impacto nas rochas ornamentais esteve em linha com o do setor ((-)7,8%) enquanto nas rochas industriais foi
de (-) 11,8%. Por outro lado, no subsetor dos minerais industriais registou-se um crescimento de 69,6% e no dos
minerais metálicos uma estagnação.

Gráfico 2 - Empresas, por subsetor

Em 2014, as atividades mais representativas
na indústria extrativa do setor foram a
extração de granito ornamental e rochas
similares e a extração de saibro, areia e
pedra britada, com cerca de 56,8% das
empresas totais.
Também foram estas as atividades que
registaram quebra mais significativa com
(-) 13,1% e (-) 14,7%, respetivamente, entre
2012 e 2014.

Gráfico 4 - Empresas na transformação, por atividades

em termos do número de empresas na indústria
transformadora do setor foi a fabricação de
artigos de mármore e de rochas similares,
com cerca de 65,2% das empresas totais.
A distribuição do tecido empresarial do setor no país não é homogénea. Como se pode verificar nos gráficos
seguintes, na indústria da extração, o Centro do país reúne o maior número de empresas (372 empresas), para o que
contribui a extração de calcário e cré, com cerca de 33,3% das empresas da região. Na indústria transformadora, o
Norte reúne o maior número de empresas (567 empresas), para o que contribui a fabricação de artigos de granito
e de rochas, n.e., com 58,7% das empresas da região.
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No mesmo ano, a atividade mais representativa
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Gráfico 3 - Empresas na extração, por atividades
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Gráfico 5 - Empresas na extração, por atividade, nas
principais regiões, em 2014

Gráfico 6 - Empresas na transformação, por atividade, nas
principais regiões, em 2014

Tendo como referência o subsetor, nas rochas industriais predominam as empresas da região Centro (48,7% do total
de empresas neste subsetor), nas rochas ornamentais o Norte tem maior número de empresas (36,0%), nos minerais
industriais o Alentejo tem 44,2% das empresas da região enquanto nos minerais metálicos o Norte tem 52,6%.

Gráfico 7 - Empresas por subsetor, nas principais regiões, em 2014

NÚMERO DE PESSOAS AO SERVIÇO
De acordo com os dados disponibilizados pelo INE (excetuando as 7 CAE já anteriormente referidas), o setor integra
16.150 pessoas, sendo que a indústria transformadora é responsável por cerca de 57,4% do total. Tendo por referência
o número de empresas, podemos concluir que, em termos médios, a extração é composta por empresas de maior
dimensão. Entre 2012 e 2014 o setor perdeu cerca de 11,5% do seu volume de emprego, tendo a extração sido

As rochas industriais sofreram uma redução muito acentuada em postos de trabalho entre 2012 e 2014 ((-) 19,6%),
o mesmo não tendo sucedido nas rochas ornamentais ((-) 10%), situando-se abaixo da média do setor e com os
minerais industriais que até registaram um ligeiro aumento (3,4%).

Gráfico 9 - Pessoas ao serviço, por subsetor
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Gráfico 8 - Pessoas ao serviço por indústria
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ligeiramente mais afetada ((-) 13,1%) do que a transformação ((-) 10,2%).

Em

2014,

a

atividade

com

maior

representatividade na indústria extrativa do
setor, em termos de postos de trabalho, foi
a extração de granito ornamental e rochas
similares (35,8%).
A extração de saibro, areia e pedra britada,
embora tendo igual número de empresas,
emprega apenas cerca de 27,2% da indústria
extrativa, o que induz a sua menor dimensão
média em número de postos de trabalho.
Também esta atividade foi a que registou
maior quebra entre 2012 e 2014, na ordem
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dos 22,6%.

Gráfico 10 - Pessoas ao serviço, por atividades

Gráfico 11 - Pessoas ao serviço na transformação, por atividades

No mesmo ano, a atividade mais representativa na indústria transformadora foi a fabricação de artigos de mármore
e de rochas similares, com cerca de 60,4% dos postos de trabalho. No entanto, também foi a atividade que no
período de 2012 a 2014 registou a maior quebra de pessoas ao serviço (12,0%).
VOLUME DE NEGÓCIOS
No que se refere ao volume de negócios, no conjunto das atividades económicas do setor (excetuando as 7 CAE já
anteriormente referidas), verifica-se que houve um decréscimo de cerca de 5,5% entre 2012 e 2014, passando de 1
012,2 para 956,9 milhões de euros.
De salientar, que entre 2012 e 2014 se verificou uma inversão de tendências. Se em 2012 a indústria com maior
peso era a extrativa (51,7%), em 2014 a indústria transformadora assumiu essa posição (51,4%). Assim, em termos
globais, entre 2012 e 2014 a indústria extrativa decresceu 11,1% em volume de negócios enquanto a transformadora
teve um ligeiro crescimento de 0,6%.

Gráfico 12 - Volume de negócios, por indústria

Em termos subsetoriais, em 2014, a rocha ornamental tem maior representatividade, com 73,1% do total do setor.
No período em análise, verifica-se que, apesar da desaceleração da atividade global, a rocha ornamental foi menos
afetada ((-) 1,5%) do que a industrial ((-) 20,2%) e em oposição os minerais industriais registaram um crescimento
de 9,2%. Recorde-se que a evolução da rocha industrial depende em boa parte do fator preço nos mercados
internacionais e a sua competitividade se baseia essencialmente nesta variável.
Por outro lado, no subsetor das rochas ornamentais, pelo seu potencial de criação de valor acrescentado, a
competitividade integra outros fatores para além do preço que justificam o menor impacto da crise conjuntural.

As CAE que registaram maiores quebras foram a extração de calcário e cré (-) 28,6% e a extração de saibro, areia e
pedra britada (-) 17,5% e as que registaram maior crescimento foram a fabricação de artigos em ardósia 17,3% e a
extração de gesso 15%, embora ambas com um peso pouco significativo no setor.
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Gráfico 13 - Volume de negócios, por subsetor
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Vejamos esta evolução, por subsetor, no seguinte quadro:

Em

2014,

a

atividade

com

maior

representatividade na indústria extrativa
do setor, em termos de volume de negócios,
foi a extração de saibro (33,1%).
Os dados induzem que a extração de
saibro, areia e pedra britada, é a atividade
que tem volume de negócios per capita
superior nesta indústria.

Gráfico 14 - Volume de negócios na extração, por atividades
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Gráfico 15 - Volume de negócios na transformação, por atividades

Na transformação, a fabricação de artigos de mármore e de rochas similares é a mais representativa (62,1%),
embora no período em análise (2012 a 2014) tenha registado uma quebra ((-)2,0%).
Por outro lado, é de salientar o crescimento da fabricação de artigos de granitos e de rochas, n.e., de 17,3% em
termos globais.

Considerando a sua importância para efeitos de análise e de forma a complementar a informação sobre o volume
de negócios, apresenta-se de seguida o gráfico da representatividade de cada região sobre o volume de negócios de
cada atividade.
O gráfico sinaliza de forma clara a concentração das atividades nas zonas Norte, Centro e no Alentejo.
A zona de Aveiro, por exemplo, que só tem uma atividade no setor da extração e transformação, representa 2% do
total do volume de negócios da extração de argilas e caulino.

02. CARATERIZAÇÃO GERAL DO SETOR DA EXTRAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA PEDRA NATURAL
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Gráfico 16 - Distribuição do volume de negócios por atividade localização da sede

02.3. O comércio internacional
De forma a conhecer a evolução do comércio internacional do setor, apresentamos as seguintes análises, tendo
por base dados recentes do INE (INE, 2016). O saldo das transações do comércio externo é amplamente favorável
ao setor. Nos últimos anos a taxa de cobertura das importações pelas exportações, apresenta valores na ordem
dos 500%, muito superior à média nacional de 104,04% em 2015 (Pordata, 2016).

Gráfico 17 - Comércio internacional do setor

EXPORTAÇÕES
O setor da extração e transformação tem vindo a registar baixo crescimento nas trocas internacionais, situandose abaixo da média global das exportações nacionais, o que é justificado pela elevada dependência face ao setor
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da construção civil que se encontra em fase de ajustamento.
Ainda assim, a evolução tem sido positiva, o que evidencia potencial de crescimento, que poderá atingir valores
mais significativos, uma vez superadas as limitações estruturais relevantes, designadamente, de dimensão, de
organização, de capacidades financeiras, e outras que condicionam os processos de evolução dos negócios.
O quadro seguinte mostra que as exportações do setor entre 2012 e 2014 têm vindo a decrescer, no entanto em
2015 tiveram um ligeiro aumento de 2,2%, atingindo os 857,3 milhões de euros. O mercado comunitário representa
58,1% das exportações do subsetor, embora tenha vindo a perder peso ao longo dos últimos 4 anos a favor do
mercado extra comunitário.

Gráfico 18 - Exportações do setor, por mercado

Em 2015, os subsetores dos minerais metálicos e da rocha ornamental representavam globalmente 92% do total
das exportações do setor, com pesos de, respetivamente, 49,2% e 44,0%, conforme gráfico seguinte.

Gráfico 19 - Exportações por subsetor, em 2015

Cerca de 51,0% das exportações estão concentradas em 6 países, conforme gráfico seguinte, sendo o primeiro
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Gráfico 20 - Exportações do setor para os principais países, em 2015
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lugar ocupado pela China com uma quota de 17,4%:

Em termos de produtos exportados, a China é o maior consumidor de minerais metálicos, sendo que França é o
país que mais consome rocha ornamental. Senão vejamos:

Gráfico 21 - Exportações dos subsetores, por país, em 2015

Os minérios de cobre e seus concentrados lideram os produtos exportados em 2015, sendo que, em conjunto com
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as pedras de cantaria ou de construção, representam 64,6% do total exportado pelo setor.

Gráfico 22 - Principais produtos exportados em 2015

Atendendo a que os subsetores das rochas ornamentais e dos minerais metálicos são os mais representativos do
setor (93,2%), passamos a apresentar alguns dados relevantes.
ROCHA ORNAMENTAL
No que se refere ao subsetor das rochas ornamentais, o quadro seguinte mostra que as exportações do têm vindo
a crescer, sendo que, de 2012 para 2015, aumentaram cerca de 6,5%, situando-se em 377,1 milhões de euros.
O mercado comunitário representa 55% das exportações do subsetor, peso este que se tem mantido relativamente
estável ao longo dos últimos 4 anos. No entanto, o crescimento das exportações para mercados da UE foi
ligeiramente superior (6,9%) face a 6,0% no comércio extra comunitário.

Gráfico 23 - Exportações de rocha ornamental, por mercado

No que se refere a mercados de destino, temos maioritariamente para França (17,8%), China (11,8%), Espanha
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Gráfico 24 - Exportações de rocha ornamental para os principais países, em 2015
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(9,0%), Arábia Saudita (8,0%), Reino Unido (7,4%), EUA (6,7%) e Alemanha (5,9%).

A evolução registada nos mercados de destino das exportações denota os esforços das empresas em diversificar
e alargar áreas de intervenção comercial para compensar restrições e quebras acentuadas em vários mercados.
Contudo, não obstante o acerto da estratégia de diversificação, os dados não permitem identificar a existência de
novos segmentos de mercados mais evoluídos e de menor risco.
Neste contexto, importa considerar os efeitos nas exportações das dificuldades económicas que alguns mercados
enfrentam, considerando as limitações que pendem sobre disponibilidades financeiras para importar bem como a
entrada agressiva da concorrência asiática, que justificam quebra de vendas em 2015 face a 2014, designadamente,
Brasil (-) 52,8%, Turquia (-) 44,8%, Angola (-) 43,6%, Coreia (-) 28,9% e Emirados Árabes Unidos (-) 28,5%.
Há um grupo de outros países (Gabão, Guiné Bissau, Moçambique, Qatar e Rússia) com taxas de crescimento de
exportações em 2015 muito elevadas (entre 680% e 122%), mas que, em termos absolutos, têm um peso muito
reduzido no total exportado (cerca de 5%).
Os dados mais significativos sobre a evolução registada vão para o Top 10 dos clientes internacionais de rocha
ornamental, que representam 73,5% do total das exportações deste subsetor.
Ao analisarmos o Top 10, entre 2012 e 2015, constata-se que:
- França e China têm mantido as posições no ranking (1º e 2º lugares respetivamente);
− EUA têm tido crescimento anual significativo ((+) 27,3% em 2015 face 2014), atingindo o 6º lugar no ranking
de exportações daquele ano;
− Itália aparece no ranking apenas em 2013, embora nos restantes anos ocupe posições próximas;
− Suécia surge no 10º lugar em 2015 embora, tal como Itália, nos restantes anos ocupe posições próximas;
− Angola que, em termos acumulados (2012 a 2015), ocupa o 8º lugar, em 2015 sai do Top 10, descendo para
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a 12ª posição.

Quadro 1 - Top 10 das exportações de rocha ornamental

O comportamento das exportações por produtos difere consoante o mercado em causa.
Assim, em termos globais, as pedras de cantaria ou de construção representam 54,5% das exportações do
subsetor, em 2015, seguidas dos mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias com 16,6% e da
ardósia com 11,5%.
No mercado intracomunitário, as pedras de cantaria ou de construção representam 48,8%, seguidas das pedras
para calcetar com 17,1% e da ardósia com 17,0%.
No mercado extracomunitário também as pedras de cantaria ou de construção têm o maior peso, com 61,4%. Neste
mercado, os mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias situam-se em 2º lugar, com 28,9%.

Gráfico 25 - Exportações de rocha ornamental em 2015, em milhões de €
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Gráfico 26 - Exportações de rocha ornamental por país, em 2015
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De seguida apresenta-se um gráfico que permite visualizar o peso de cada produto nos principais países de exportação.

De salientar que:
− Nas pedras de cantaria ou de construção, cerca de 55,2% das exportações têm como destino França (18,8%),
Arábia Saudita (14,5%), EUA (8,8%), Reino Unido (7,0%) e Espanha (6,1%), o que evidencia dispersão de mercados,
sem dependência especial;
− Nos mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias, 62,6% das exportações destinam-se
exclusivamente à China, manifestando grande dependência deste produto face a um único mercado;
− Nas pedras para calcetar, 56,2% das exportações destinam-se a França (32,7%), Alemanha (13,2%) e Dinamarca
(10,3%);
− No granito, pórfiro, basalto, arenito, 85,1% das exportações destinam-se a Espanha (49,1%), França (19,0%) e
China (17,0%);
− Na ardósia, 52,6% das exportações destinam-se a França (19,3%), Reino Unido (19,2%) e EUA (14,0%).
MINERAIS METÁLICOS
O subsetor dos minerais metálicos, em 2015, representava 49,2% do total das exportações do setor, num montante
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de 421,9 milhões de euros.

Gráfico 27 - Exportações de minerais metálicos, por mercado

Tal como já tinha sido referido, neste subsetor a maioria das exportações têm como principal destino a China (24,7%).

Gráfico 28 - Exportações de minerais metálicos por país, em 2015

Os minérios de cobre e os seus concentrados são o principal produto exportado neste subsetor, com um peso de 82,6%.

Gráfico 29 - Exportações de minerais metálicos, em 2015, em milhões de €

IMPORTAÇÕES
As importações do setor, entre 2012 e 2015, cresceram 7,4%, contribuindo para o efeito o aumento significativo das

Nos principais países de importação em 2015 destaca-se largamente a Espanha, com 48,9% das importações, valor
que se tem mantido estável desde 2012.

Gráfico 31 - Importações do setor, pelos principais países, em 2015
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Gráfico 30 - Importações do setor, por mercado
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importações intra UE (12,3%) e o decréscimo do mercado extra UE ((-)10,8%).

Ao nível dos principais produtos importados no setor, na sua maioria oriundos do mercado comunitário, são de
referir o granito, pórfiro, basalto e arenito, com um peso de 13,2% seguido das pedras de cantaria ou de construção
com 10,2%.
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Gráfico 32 - Importações do setor, por principais produtos, em 2015, em milhões de €

Considerando o peso de 48,9% das importações de Espanha no total do setor, não surpreende que todos os
subsetores tenham este país como n.º 1 no ranking das suas importações. Apenas de referir que 74,4% das
importações de fosfatos são de Israel e 65,7% dos caulinos do Reino Unido.

Gráfico 33 - Importações por subsetor, dos principais países, em 2015

As exportações do setor são positivas, mas a sua evolução tem sido condicionada por vários fatores, uns de
natureza estrutural (dimensão, organização, financeira, estratégica, ...) e outros de ordem conjuntural (ambiente
de crise económica, instabilidade financeira, dificuldades orçamentais dos mercados, …).
Importa, ainda, registar os esforços, que os dados confirmam, das empresas no sentido de alargar áreas de
intervenção comercial de forma a compensar as dificuldades suscitadas por situações recessivas dos diferentes
mercados que têm reflexos na competitividade da oferta face à subida do nível de risco comercial dos mesmos.

02.4. Os principais players internacionais
O mercado mundial da Pedra Natural é bastante heterogéneo, não sendo possível detetar um padrão claro de
evolução, uma vez que existem no ranking países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento dos diversos
continentes a registar evoluções distintas. Contudo, sinalizam-se os seguintes players, em termos de produção,
mais importantes, China, Índia, Turquia e Brasil.
Segundo Montani (Montani, 2015), os países de referência na produção mundial são asiáticos (China, Índia, Turquia,
Irão, Egipto, Arábia Saudita e Paquistão), europeus (Itália, Espanha, Portugal, Grécia e França) e americanos (Brasil
e EUA). Estes países são os líderes do mercado dado que representam mais de 80% do total da produção mundial
deste tipo de produtos.
Em termos de dinâmica empresarial, segundo o mesmo autor, ao nível da inovação da oferta são os países
europeus e norte americanos que estão a registar maior evolução, mas ao nível da produção total são os países
asiáticos (China e Índia). O destaque vai naturalmente para a China e Índia, que lideram o ranking dos últimos
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Quadro 2 - Players mundiais da produção de Pedra Natural (Fonte: Montani, 2015)
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anos, quando comparados com o comportamento dos restantes maiores produtores mundiais.

A posição de Portugal vem confirmar o potencial para exportar e demonstrar que os objetivos definidos na
Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos (RCM nº. 78/2012), para o crescimento a médio prazo, são
exequíveis e perspetivam aumento do comércio internacional.
Entre 2012 e 2014 Portugal tem garantido a 7ª posição nas exportações de Pedra Natural, em que a China lidera na 1ª.
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O ranking de exportadores tem-se mantido relativamente estável, como se pode verificar abaixo:

Quadro 3 - Principais exportadores mundiais de Pedra Natural

A produção mundial de Pedra Natural tem como referência principal a China, que importa tanto quanto os 8 países
seguintes no ranking de maiores importadores mundiais de Pedra Natural (EUA, Alemanha, Coreia do Sul, Taiwan,
Itália, França, Canadá e Bélgica).

ranking acima assinalado, à exceção da Arábia Saudita, Holanda Reino Unido e Angola.
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As exportações nacionais são convergentes com estes dados, sendo que os principais clientes fazem parte do
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Quadro 4 - Principais importadores mundiais de Pedra Natural (Fonte: Montani, 2015)
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03

03. ANÁLISE ESTRUTURAL
03.1. Análise SWOT
Em complemento à caraterização anteriormente realizada, e análises sobre dados numéricos, é fundamental,
para compreender o contexto atual, apresentar a análise setorial em termos de Pontos Fortes, Pontos Fracos,
Oportunidades e Ameaças.
Assim, temos:

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- A relevância do setor para a economia nacional e

- Ausência de cultura de cooperação empresarial

regional

- A capacidade excedentária

- A integração em importantes fileiras (dos recursos

- A inovação e a ecoeficiência

minerais e da construção civil)
- Os clusters criativos da Pedra Natural
- A internacionalização

- A informação sobre comércio internacional
- A estrutura de capitais próprios
- A comunicação e divulgação internacional
- A promoção da imagem do setor

OPORTUNIDADES

- A dependência do setor da construção civil e obras

- Explorar o potencial da oferta integrada nas rochas

públicas

AMEAÇAS

- A economia digital

- A concorrência sem regras

- O aumento da procura global

- A persistência da instabilidade financeira

- A exigência de DAP nos mercados mais evoluídos

- A persistência da contração da procura no mercado

- Os apoios à recapitalização das empresas

da construção imobiliária e obras públicas
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- Investir em estratégias comerciais agressivas
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ornamentais (Granitos, Mármores, Calcários, …)

PONTOS FORTES
A relevância do setor para a economia nacional e regional pelo emprego, pela criação de riqueza e aproveitamento
dos recursos naturais, indispensáveis ao crescimento económico e social, decorre da existência de matéria-prima
de qualidade e diversificada, reconhecida pelos mercados, e do tecido empresarial que se dedica à exploração.
A integração em importantes fileiras (dos recursos minerais e da construção civil) - As empresas contribuem
para criar dinâmicas de desenvolvimento nas fileiras de outros setores, a montante e a jusante, pelo know-how
acumulado que se traduz em importante fator de competitividade.
Os clusters criativos da Pedra Natural - As empresas integram os clusters da Pedra Natural e do Centro Habitat
o que lhes permite aceder a novos desenvolvimentos, captar novas competências criativas e evoluir para a oferta
de soluções integradas de valor acrescentado. Acresce que existe sensibilidade para promover processos de
inovação por um significativo número de empresas.
A internacionalização – A dinâmica de internacionalização dos negócios foi identificada como sendo o fator
mais importante do setor dos últimos cinco anos. A aposta nos mercados externos tem vindo a estimular
a competitividade pela inovação, e a compensar, em parte, a estagnação da procura no mercado interno que
demonstra debilidades e não absorve o potencial de transformação disponível.
PONTOS FRACOS
Ausência de cultura de cooperação empresarial – A ausência de cooperação entre empresas do setor e com
entidades tecnológicas, através de políticas e práticas estruturadas, determina incapacidades no tecido
empresarial para promover vantagens competitivas, designadamente, pela escala e complementaridade da oferta.
A cooperação é essencial para atuar nos mercados internacionais e por isso não se pode ficar apenas pelo diálogo,
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mas orientada para a ação. As empresas conhecem-se, mas as suas relações não ultrapassam a subcontratação,
quando necessária. É importante colmatar esta falha mediante parcerias estratégicas entre empresas do setor e
de outros setores que têm potencial de crescimento à escala global, e estimular dinâmicas de cooperação para
intervir nos processos de reabilitação do património edificado e de infraestruturas onde a aplicação da pedra
natural é relevante.
A capacidade excedentária – Ter recursos naturais abundantes e de qualidade pode ser uma vantagem, mas o
excesso de tecnologia aplicada na transformação pode determinar constrangimentos económicos pela perda
progressiva de valor, caso não se verifique adequada expansão para novos mercados de exportação que absorvam
e compensem o investimento na alocação de recursos técnicos e humanos.
A inovação e a ecoeficiência - A falta de investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) é um dos fatores
que condiciona a competitividade e a criação de valor na oferta.
A ausência de políticas orientadas para inovar a oferta, de forma sistematizada, proporciona estagnação de
processos de melhoria contínua e restringe a competitividade empresarial.
Também se verifica ausência de políticas estruturadas de eficiência ambiental que minimizem os impactes dos
processos de extração e de transformação e que combinem com as exigências ambientais e de ordenamento do
território que suscitam situações restritivas para a atividade.
A informação sobre comércio internacional – A falta de informação determina impreparação técnica e carências
para promover abordagens adequadas aos mercados, o que induz riscos acrescidos na internacionalização. O

conhecimento sobre regras do comércio externo e formas de acesso a novos mercados (market access), direitos
pautais, a interpretação e aplicação dos termos do comércio internacional (incoterms), financiamento à exportação,
etc., é essencial para definir estratégias, prevenir o risco e potenciar o sucesso.
A estrutura de capitais próprios – A elevada dependência de capitais alheios, para promover o investimento e
o crescimento estrutural, é uma fragilidade que afeta grande parte das PME. O reforço da estrutura de capitais
próprios melhora condições de equilíbrio financeiro e potencia o crescimento saudável das empresas.
A comunicação e divulgação internacional – É frágil a comunicação e a divulgação internacional do setor e das
suas ações de promoção e prospeção junto dos mercados externos. É importante agir nestes domínios através
de ações de visibilidade nas redes sociais, plataformas de informação, imprensa redigida, entre outras, junto dos
mercados internacionais.
A promoção da imagem do setor – A ausência de promoção estruturada da imagem internacional condiciona
a notoriedade da oferta nacional a que se ligam carências de capacitação para desenvolver a comunicação e
estruturar campanhas adequadas para elevar fatores que contribuam para aumentar o reconhecimento da
qualidade e das competências da oferta.
A dependência do setor da construção civil e obras públicas implica forte vulnerabilidade face aos períodos cíclicos
de recessão económica da conjuntura, que são próprios das economias de mercado.
OPORTUNIDADES
Explorar o potencial da oferta integrada nas rochas ornamentais (Granitos, Mármores, Calcários, …) tendo por base
processos de inovação colaborativa ou de cooperação entre empresas do setor e de outros setores, que permitam
dar respostas abrangentes à procura que lhes é dirigida, sobretudo em obras que requerem complementaridade
da oferta, designadamente, no setor da construção civil e na reabilitação do edificado onde a Pedra Natural tem
significativa e tradicional expressão.
Investir em estratégias comerciais agressivas – Existem disponibilidades de acesso ao crédito, em condições
atrativas, que as empresas devem considerar como oportunidades para promover o investimento na área comercial
e em estratégias de inovação do marketing para dinamizar vendas e diversificar áreas de intervenção. Contudo,
mesmo considerando que estas ações não envolvem verbas avultadas, é essencial salvaguardar os equilíbrios
financeiros das empresas.
A economia digital – As tendências da procura emergente revelam o uso crescente das tecnologias da economia
digital nos contactos comerciais, dado que permitem agilizar negócios, personalizar a oferta, criar proximidade
ao cliente e promover o marketing digital. O investimento em ferramentas digitais permite intensificar a ação
comercial e aprofundar o conhecimento sobre o cliente, potencia a fidelização e promove a integração de mais
valor, o que gera rendimentos a prazo.
O aumento da procura global – Não obstante os efeitos derivados da crise conjuntural, nos principais mercados de
exportação, verificam-se sinais de recuperação económica, ainda que ligeiros, com o aumento da procura global

A exigência de DAP (Declarações Ambientais dos Produtos) nos mercados mais evoluídos permite entrar em
mercados mais exigentes e acrescentar valor na oferta pela ecoeficiência com evidências de racionalização no
uso dos recursos naturais.
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na área da construção, o que indicia crescimento, sobretudo nos países mais desenvolvidos, e que a curto prazo

Os apoios à recapitalização das empresas – Os fundos comunitários (nomeadamente o Portugal 2020) preveem
apoios às empresas através de linhas e medidas de recapitalização das PME que revelem adequada viabilidade
económica e financeira. Este apoio é concretizado mediante a entrada temporária no capital das empresas (fundos
de capitalização), que pode ser transformada em empréstimo, na impossibilidade de ser liquidada no prazo
estipulado. Trata-se de uma inovação e simultaneamente oportunidade para colmatar debilidades estruturais das
PME e relançar o investimento.
AMEAÇAS
A concorrência sem regras – Os países terceiros, sobretudo de economias emergentes, têm captado a preferência
da procura com base no preço, o que só é possível pela existência de condições e políticas de apoios excecionais à
produção e à exportação daqueles países. Por isso, é decisivo reajustar posicionamentos estratégicos, diversificar
a oferta integrada de soluções inovadoras de qualidade mas também conhecer e usar, se necessário, medidas de
defesa comercial para enfrentar práticas da concorrência, porventura irregulares, de comércio externo.
A persistência da instabilidade financeira - A instabilidade financeira mundial não proporciona ambiente adequado
à recuperação económica, à confiança dos agentes e ao investimento.
A persistência da contração da procura no mercado da construção imobiliária e obras públicas, que é o “cliente”
de maior expressão das rochas ornamentais e industriais e que alavanca o crescimento económico, tem registado
evolução positiva “tímida” nos últimos cinco anos, sobretudo nos mercados da UE, a que acresce a manutenção
de sinais de estagnação no mercado interno.

03.2. As forças competitivas e a sua evolução
A competitividade das empresas nacionais dependeu no passado, em boa parte, da possibilidade de poder agir
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sobre a taxa de câmbio entre o escudo e as outras moedas, o que permitia vantagens pelo ajustamento de preços
na oferta.
Com a adesão à moeda única o país deixou de poder utilizar esse instrumento, tendo tido um período relativamente
curto para proceder ao ajustamento da economia nacional à nova realidade do Euro, o que determinou maior
exposição a tensões financeiras.
Por outro lado, a reduzida dimensão do tecido empresarial, de base familiar, apesar de ter aspetos positivos para a
competitividade que se prendem com a flexibilidade produtiva e capacidade de adaptação a ambientes de crise, é
problemática quando estão em causa fatores que têm por base a dimensão e a capacidade de satisfazer a oferta
de soluções integradas requeridas pelos mercados.
Neste contexto, importa referir que a competitividade do setor é ainda garantida pelos baixos custos médios com
pessoal, que persistem para equilibrar a exploração da maioria das empresas.
Importa também referir que os fatores de competitividade alteraram-se significativamente, surgiram novas
varáveis que determinaram, positiva ou negativamente, as “regras do jogo concorrencial”. Os mercados exigem,
designadamente, atitudes comerciais proativas, respostas rápidas, flexibilidade operativa e diferenciação da oferta,
só possíveis de realizar através de mudanças nas empresas, que permitam sobretudo maior eficiência organizativa
e no marketing, para aprofundar o conhecimento dos mercados e perceber, muito bem, qual o posicionamento a
adotar pela oferta em cada caso.
As principais escolas internacionais de gestão têm dedicado estudos às alterações que têm vindo a ocorrer,
fazendo análises que ajudam a perceber as novas forças da competitividade.

Segundo o modelo das cinco forças, desenvolvido por Michael Porter, as variáveis a analisar são:
− Rivalidade entre os concorrentes;
− Poder de negociação dos fornecedores;
− Poder de negociação dos clientes;
− Ameaça de novos concorrentes;
− Ameaça de produtos substitutos.
Assim, para o setor da extração e transformação da Pedra Natural temos de ter em conta o seguinte:

CLIENTES - O reduzido poder negocial do setor é devido:
- Crescente exigência em busca de diferenciação da oferta, e resposta em tempo útil, exige capacidade logística
e flexibilidade operacional.
- Existem clientes de média e grande dimensão, o que favorece a troca de fornecedor em alguns segmentos de mercado.
- A oferta das empresas transformadoras, dentro dos subsetores da Pedra Natural, revela reduzido grau de diferenciação.
- Diversidade e reduzida aproximação a clientes (consumidor final) dificultam a deteção de necessidades e
tendências da procura emergente.

NOVOS CONCORRENTES

CONCORRENTES - a

PRODUTOS SUBSTITUTOS

- a entrada de novos

rivalidade é elevada, devido:

- a existência de produtos

concorrentes é ameaça

- Fragmentação do tecido

substitutos é ameaça

moderada devido:

empresarial por pequenas

elevada, porque:

- Barreiras à entrada por

empresas cria rivalidade

- O grau de substituição da

exigência de investimento e

destruidora de valor.

pedra natural em obra é

retorno incerto a prazo.

- Abordagem competitiva

elevado dado que, produtos

- Fortes exigências ao nível

centrada na produção e no

como tijolos (para exterior) e

do conhecimento e presença

fator preço, com grande

revestimentos vários (interior

consolidada nos mercados.

pressão em baixa das margens.

e exterior) como materiais

- Excesso de capacidade

- Acesso a recursos humanos

cerâmicos, vinílicos, …,

instalada e rendibilidade

especializados constituirá

apresentam vantagens de

baixa tornam difícil a entrada

fator competitivo importante

flexibilidade na aplicação e

de novos concorrentes.

para o futuro.

decoração dos ambientes e
também de preço.

FORNECEDORES - Têm poder negocial pela tecnologia dos equipamentos:
- Equipamentos produzidos por grandes empresas multinacionais, cujos preços são rígidos e de manutenção
onerosa.
- O poder dos fornecedores permite pautar a eficiência internacional do setor e a inovação tecnológica.

à competitividade. Porém, para definir estratégias, as empresas devem ter em conta sobretudo as experiências e
as especificidades próprias inerentes à sua oferta, promovendo fatores de diferenciação para suscitar a atração
dos mercados.
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Figura 1 - As Cinco Forças Competitivas - Diagrama de Porter

03.3. Especificidades do setor
O setor da extração e transformação da Pedra Natural tem especificidades a ter em conta que resultam do seu
papel nos mercados atuais e da importância da procura emergente que lhe é dirigida, com efeitos positivos nas
contas públicas e no emprego, em regiões de baixo nível de desenvolvimento económico.
Por outro lado, o potencial do setor é elevado e é suportado por produtos de grande qualidade (granitos, mármores,
calcários,…), o que determina vantagens naturais que justificam ações coletivas de apoio ao crescimento e à
internacionalização dos negócios.
De referir que o setor produz maioritariamente bens intermédios, pelo que as relações a jusante ocorrem numa
lógica “business to business”. Assim, é importante entender quando, e em que medida, os produtos e serviços são
relevantes na cadeia de valor e conhecer o seu papel. Isto é, em que medida são imprescindíveis e têm vantagens
competitivas sobre produtos alternativos, e perceber se têm vindo a obter perdas ou ganhos de quota de mercado.
Importa, também, ter presente o caráter pró-cíclico do setor não somente por ser fornecedor de produtos
intermédios, mas também pela natureza dos produtos e serviços que oferece à procura internacional. De facto, a
procura sofreu alterações significativas pela quebra internacional do investimento em obras de construção civil,
rodovias, obras públicas, entre outras, bem como pela influência da quebra significativa do preço das matériasprimas “commodities” nos mercados internacionais.
É igualmente útil ter presente que o setor se carateriza por capital intensivo o que traduz rácios elevados de
Capital/Trabalho. Deste modo, verifica-se que, apesar de integrar atividades onde a mão de obra é considerável, a
grande maioria das operações de produção é fortemente suportada por equipamentos, quer ao nível da extração
quer da transformação. Neste contexto, a solidez da situação financeira é decisiva para a capacidade de investir,
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inovar, crescer e competir a nível internacional.
Em matéria de inovação, que é fator determinante para diferenciar e criar valor na oferta, o setor depende fortemente
de fatores externos, uma vez que a tecnologia dos equipamentos é predominante na cadeia de valor, pela eficiência
dos processos de extração, transformação e otimização ambiental. Isto é, inovar deriva, em parte, da capacidade
de desenvolvimento tecnológico dos equipamentos e da qualidade dos recursos naturais.
Neste contexto, se recorrermos às fontes da mudança tecnológica, segundo a tipologia Keith Pavitt, o setor inserese na categoria “influência dos fornecedores” e da “natureza das fontes”, neste caso, dos recursos naturais.
Com efeito, boa parte das alterações que determinam a inovação tecnológica do setor depende dos fornecedores
e dos serviços de suporte, que o mesmo é dizer, requer estreita cooperação entre agentes económicos de diversas
procedências para inovar e otimizar recursos económicos (ambientais, humanos, materiais, …).
Em termos de estrutura, as indústrias continuam a integrar presença de elevado número de pequenas empresas
com atividade desenvolvida a nível regional. Por isso, a proximidade geográfica facilita a resposta rápida e menores
custos logísticos que são fundamentais para satisfazer em pleno as solicitações dos mercados.
Por outro lado, a questão ambiental está latente em todos os processos de extração e de transformação, e os
movimentos ambientalistas mais recentes têm vindo a obter ganhos de sensibilidade social para a necessidade
de medidas de sustentabilidade ambiental e promoção sistemática de legislação reguladora, eco restritiva e de
responsabilidade social. É um facto que os processos de laboração apresentam impactes ambientais.

Na extração temos:
− Subprodutos - os designados “desperdícios” dos processos de extração são significativos considerando,
por exemplo, que se estima que cerca de 80% da extração do mármore e 60% do granito sejam subprodutos,
o que constitui uma dos principais problemas de eficiência económica e ambiental das empresas que
integram este subsetor. Contudo, este cenário tem vindo a evoluir pelo aproveitamento dos desperdícios e
consequentemente na prevenção ambiental.
− Poeiras - são fatores de razoável impacte ambiental que requerem o uso de tecnologia e de boas práticas
para reduzir os seus efeitos negativos no ambiente e na saúde dos trabalhadores.
− A afetação do ambiente paisagístico - os impactes negativos, sobretudo a nível da paisagem, são
evidentes, dado estarmos em presença de atividade que usa detonadores explosivos nos processos de
extração determinando alterações topográficas, e equipamentos de grande porte para mover produtos nos
centros de laboração.
Na transformação verificam-se principalmente os seguintes efeitos:
− Poeiras - não obstante a evolução registada pelo uso de técnicas para prevenir e minimizar os efeitos
da emissão de poeiras, verifica-se que os métodos mais utilizados são ainda os tradicionais, através do
processamento pela via húmida com posterior recolha e tratamento dos efluentes e recirculação da água.
− Lamas e lodos - é elevada a quantidade destes resíduos, que constitui um sério problema da transformação
industrial. Existem processos de reaproveitamento mas, até agora, diversos fatores, sobretudo de ordem
económica, têm obstado à sua concretização. Trata-se de um problema ambiental que deverá merecer
a atenção dos responsáveis no sentido de encontrar medidas de apoio público que permitam resolver ou
minimizar os impactes sem colocar em causa a sustentabilidade das empresas que são responsáveis por
emprego significativo em zonas socialmente desfavorecidas.
É um facto que os custos ambientais estão na ordem do dia, com medidas legislativas cada vez mais restritivas para
garantir a preservação do ambiente. No entanto, convém assinalar que os investimentos e custos de prevenção
ambiental, embora por vezes significativos, acabam por ser absorvidos pelos benefícios de longo prazo. Isto
mesmo tem vindo a ser percebido progressivamente pelas empresas e outros agentes económicos que mostram
clara sensibilidade e preferência por fatores da oferta que respeitem a eco inovação.
Finalmente, o setor tem vindo a sentir os efeitos da era digital, sobretudo ao nível da pesquisa, da otimização
dos processos de exploração, da comunicação e do serviço de venda e pós venda. Neste âmbito, é de assinalar
a necessidade absoluta de promover a inovação e a cooperação entre empresas, seja do setor seja de outras
atividades, a montante e a jusante, para obter ganhos de dimensão, de flexibilidade e de marketing relacional para
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competir internacionalmente.
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04

04. CONTRIBUTOS DO TECIDO
EMPRESARIAL

04.1. Objetivos e metodologia
No âmbito do presente diagnóstico competitivo foi realizado um trabalho de campo para levantamento de
informação, junto das empresas do setor, tendo em vista, designadamente:
- Perceber, no terreno, o estado da arte do setor;
- Aferir do sentimento empresarial para o investimento, a confiança e constrangimentos à expansão internacional;
− Aferir do grau de abertura do tecido empresarial aos novos fatores de competitividade, como a inovação,
a cooperação, a ecoeficiência, …;
− Conhecer as práticas empresariais de inovação organizativa e do marketing bem como ao nível da
cooperação com empresas e entidades;
− Conhecer as estratégias de promoção internacional e ações de visibilidade que são promovidas pelas empresas;
− Perceber os níveis de preparação das empresas para aceder a novos mercados, designadamente
procedimentos e dificuldades;

− Envolver as empresas na formulação de novas estratégias coletivas.
A metodologia utilizada integrou inquérito às empresas e reuniões com empresários e técnicos.
A seleção de empresas alvo do inquérito teve em conta o tipo de atividade e a localização geográfica por forma a
obter abrangência e representatividade estatística adequada.
De seguida apresentam-se os resultados do tratamento estatístico dos inquéritos respondidos pelas empresas.
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− Conhecer os apoios que as empresas procuram/obtêm para dinamizar novos investimentos, expansão e/

04.2. Caraterização da amostra
A presente amostra é representada em 72% por empresas da indústria extrativa e em 28% por empresas da
indústria transformadora.

Gráfico 34 - Distribuição das empresas por Atividade Económica (CAE principal)

Por outro lado, as empresas da amostra estão localizadas na sua maioria no norte (80%), seguida do centro (16%)
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e as restantes (4%) em outras regiões de Portugal.

Gráfico 35 - Distribuição das empresas por Atividade Económica e região

04.3. Análise dos resultados
Do tratamento das respostas das empresas obtiveram-se os resultados apresentados nos gráficos seguintes,
segmentados de acordo com o tema em análise.
Assim, para o efeito, foram abordados os seguintes temas:
− Internacionalização
− Inovação
− Qualificação
− Cooperação
− Investimentos
− Geral
INTERNACIONALIZAÇÃO
Das empresas da amostra, cerca de 60% já trabalhou com mercados externos, tendo, a maioria, nos últimos 3
anos, exportado para países da UE, nomeadamente França, Espanha, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, Suíça, Reino
Unido e Áustria.
Algumas das empresas mencionaram dificuldades de acesso a determinados mercados, designadamente Brasil,
por motivos de leis burocráticas e exigências de qualidade e de granulometrias diferentes das nacionais e no
mercado árabe, por dificuldades culturais e geográficas. Atendendo ao tipo de produto a exportar, também o preço
é apresentado como entrave em países com custos de produção muitíssimo mais baixos, ou custos de transporte
bastante elevados.
No entanto, para os próximos 3 anos, a expectativa dominante é continuar a exportar, essencialmente para os
países da UE, alargando vendas para os países nórdicos e expansão para os EUA.
Para aceder a novos mercados internacionais, as empresas consideram que é fundamental dispor de informação
sobre os mercados e de potenciais clientes, conhecer as certificações que são obrigatórias nesses mercados e as
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barreiras de acesso existentes, conforme gráfico seguinte.

As percentagens das respostas mostram, de facto, que as empresas sinalizam a falta de informação especializada
para apoiar as suas estratégias de exportação. Ou seja, não obstante a evolução positiva das vendas para
mercados externos e a experiência acumulada nos negócios, verificam-se, ainda, insuficiências relevantes para
desenvolver a internacionalização.
Inquiridas sobre se consideram que o setor tem visibilidade/notoriedade nos mercados internacionais e está
suficientemente reconhecido, as empresas dividem opiniões (53% considera que sim e 47% que não), justificando:
- Portugal é visto como um fornecedor credível e com produtos de qualidade;
- Existem no mercado muitos produtos substitutos;
- O valor dos materiais é reconhecido, porém, faltam ações de promoção do país como fornecedor de
produtos de qualidade e com potencial de desenvolvimento.
No entanto, mais de metade das empresas (55%) considera que a imagem que passa para o exterior, no mínimo, é
“Boa”. Porém, a continuada promoção da imagem junto dos mercados internacionais é determinante para aumentar
a visibilidade da oferta nacional e suscitar reconhecimento internacional para captar novos investimentos.

No que se refere a instrumentos para realizar
a promoção e a divulgação internacional,
as respostas das empresas sinalizam
preferências para Portais Digitais e Websites.
Nos “Outros” as empresas referem o marketing
digital, grandes campanhas, eventos junto de
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players, feiras e presença nos mercados com
divulgação das vantagens do uso de produtos
naturais e suas caraterísticas.

As respostas mostram a sensibilidade das
empresas para a importância do uso das
redes sociais e de instrumentos da economia
digital nos processos de comunicação aos
mercados.

Gráfico 37 - Instrumentos de comunicação para promover a
imagem e visibilidade

A promoção das empresas, junto dos mercados internacionais, passa também pela realização de eventos diversos,
os quais podem ser incluídos em projetos, individuais ou conjuntos, de internacionalização. Estes últimos têm
vindo a assumir importância nas ações coletivas para exportar. Contudo, verifica-se ainda que apenas um reduzido
número de empresas se dispõe a participar, o que denota as limitações anteriormente diagnosticadas.
Os dados sinalizam que as visitas de prospeção e as visitas de importadores são claramente os eventos
considerados, pelas empresas, mais úteis nos processos de promoção. A participação em Feiras também é
significativa, mas pela exigência na preparação, custos e acompanhamento requer maior esforço de investimento
e de organização.

Gráfico 38 - Eventos para promover as empresas nos mercados internacionais

A par com a promoção das empresas há que ter em atenção as barreiras ao crescimento da internacionalização
dos negócios que estão ligadas a fatores de competitividade com diferentes caraterísticas, tendo em conta a
dimensão e as dificuldades que integram.
Neste contexto, as empresas identificaram a logística como a principal barreira, tendo em conta os custos que
comporta, designadamente, a energia, o gasóleo e outras despesas (movimentação, transporte de cargas, …). A
dimensão da oferta, como obstáculo ao crescimento, vem confirmar carências de cooperação entre empresas
para obter competitividade pelo fator escala.
É de assinalar a referência ao “dumping”, o que significa a perceção da existência de práticas irregulares de
comércio externo que é importante combater. Para tal, é essencial dispor de informação sobre o tema para utilizar
medidas adequadas de defesa comercial nos mercados externos.
A percentagem de respostas para tarifas alfandegárias e taxas de câmbio devem-se a dificuldades inerentes aos
processos normais que pendem sobre as práticas de exportação.

e regional, na definição de medidas que vão no sentido de promover o setor no apoio à exportação.
Como tal, os benefícios fiscais ao investimento e os apoios financeiros à exportação, que no seu conjunto
representam mais de metade das respostas, são medidas que se interligam e que as empresas consideram ser
muito importantes para a competitividade.
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Gráfico 39 - Tipo de barreiras à internacionalização

Os apoios existentes são importantes, mas requerem informação e conhecimentos sobre práticas para formalizar
candidaturas ou pedidos de benefícios fiscais. A intervenção da Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal (AICEP) merece destaque e denota o sentimento do tecido empresarial sobre a atuação desta entidade.
A simplificação administrativa tem menor relevância, o que não deixa de surpreender quando são reconhecidos os
efeitos da burocracia nos custos de contexto associados a processos administrativos para exportar.
Como outras medidas foi referida a necessidade de diminuição dos custos de energia e combustíveis.

Gráfico 40 - Medidas que as entidades oficiais poderiam promover no apoio à exportação

Numa perspetiva complementar, também é relevante o envolvimento das Associações na promoção do setor,
designadamente, através da realização de projetos conjuntos de internacionalização, na promoção e cooperação
entre subsetores e na realização de conferências internacionais para estimular novos relacionamentos, contactos
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e troca de conhecimentos sobre oportunidades de mercado.

Gráfico 41 - Serviços a prestar pelas Associações na promoção do setor e no apoio à exportação

INOVAÇÃO
No que se refere ao tema da inovação, que está presente nos objetivos estratégicos nacionais e da UE, 82% das
empresas da amostra considera que tem potencial inovador. Contudo, quando sinalizam a tipologia de inovação
mais importante no setor, a maioria das respostas refere o processo produtivo/equipamentos, isto é, prevalece a
ideia que a inovação na empresa está dependente, no essencial, da modernização dos equipamentos e do knowhow dos fornecedores.

Embora a inovação organizacional e do marketing estejam sinalizadas são claramente inferiores, o que denota
carências de informação sobre a importância destes fatores na competitividade e na criação de valor na oferta.

Gráfico 42 - Tipos de inovação mais importantes no setor

Em relação a barreiras à inovação, as respostas apontam os recursos financeiros como os mais relevantes, o que
denota, por um lado, fragilidade financeira das empresas e por outro, a perspetiva associada ao investimento na
tecnologia dos equipamentos.
A carência de cooperação entre empresas e entidades tecnológicas é fator relevante para a inovação e os
resultados mostram que ainda há um vasto caminho a percorrer para incutir nas empresas boas práticas de
gestão para inovar e cooperar. A qualificação de recursos humanos foi também assinalada o que demonstra a
existência de necessidades formativas e de quadros técnicos no setor.

A cooperação é um conceito muito recente na gestão das empresas e é visto com reservas por parte do tecido
empresarial. Isto mesmo é confirmado pelos dados recolhidos, em que 84% das empresas inquiridas nunca
desenvolveu projetos em colaboração com outras entidades.
Contudo, atendendo ao peso maioritário das respostas positivas à importância deste tipo de projetos, podemos
aferir que as empresas têm abertura para desenvolver no futuro parcerias com outras entidades.
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Gráfico 43 - Barreiras à inovação

Gráfico 44 - Importância do desenvolvimento de projetos em colaboração/cooperação com outras entidades

Para o desenvolvimento destes processos de colaboração/cooperação, com vista a assegurar a expansão dos
negócios, sem surpresas face ao grau de “insegurança” da temática, as inquiridas consideram como mais relevante
o envolvimento de empresas do mesmo setor, seguido dos centros tecnológicos.
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Gráfico 45 - Entidades que deveriam ser envolvidas na expansão do negócio

Sendo este um tema recente e pouco habitual, pelo menos de forma estruturada, era importante esclarecer as
razões que impedem a sua prática corrente.
Assim, foram identificadas como principais barreiras:
- Partilha de riscos e responsabilidades: 52%
- Falta de confiança: 44%
- Outras (profissionalismo, falta de incentivos): 4%
Sobre as possibilidades de minimizar riscos, as formas identificadas foram as seguintes:

Gráfico 46 - Como minimizar as barreiras à cooperação

QUALIFICAÇÃO
O aumento da qualificação dos trabalhadores, em domínios relevantes para a estratégia de inovação,
internacionalização e modernização, é essencial no presente contexto económico.
As respostas denotam as opções por estratégias de gestão, designadamente, por Comercial, Marketing, Qualidade
e Gestão estratégica.

Gráfico 47 - Competências necessárias para inovar, internacionalizar e cooperar

INVESTIMENTO
É de salientar que a maioria das empresas inquiridas (80%) realizou investimentos nos últimos 3 anos. As respostas
mostram as opções com destaque para o investimento em ativos tangíveis (equipamentos), distribuídos por
máquinas, instalações e informática, etc. No que se refere a investimentos em intangíveis merece referência a
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formação profissional.

Para os próximos 3 anos, as empresas consideram importante continuar a investir, mantendo a predominância em
equipamento produtivo seguido de investimentos na área da internacionalização dos negócios.

Gráfico 49 - Investimentos previstos para os próximos 3 anos

No que se refere à atratividade do setor para
o investimento, que é decisivo para o futuro
dos negócios, as respostas evidenciam
sensibilidades

divididas

em

cerca

de

metade entre o atrativo e pouco atrativo, o
que denota claramente a necessidade de
repensar estratégias coletivas para o setor,
investindo mais em ações de promoção da
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imagem e visibilidade no exterior, tendo em
vista aumentar a sua notoriedade junto dos
mercados e captar novos investimentos.
As respostas mostram a sensibilidade das
empresas para a importância do uso das
redes sociais e de instrumentos da economia
digital nos processos de comunicação aos
mercados.
Gráfico 50 - Atratividade do setor para o investimento

GERAL
No que se refere a ameaças que condicionam os fatores de crescimento económico, as respostas são claras sobre
as ameaças da concorrência, a instabilidade e o ambiente de incerteza dos mercados.
Como já referido, o setor está dependente da evolução do investimento na construção civil. Por isso, o ambiente
de crise dos últimos anos determinou quebra acentuada do nível do volume de obras realizadas com impacto
negativo na exploração das empresas.
Assim, a contração do investimento na construção civil e obras públicas foi identificado como sendo a principal
ameaça ao crescimento do setor.

Gráfico 51 - Principais ameaças para o setor

Em termos de oportunidades, a reabilitação urbana do edificado é referida como a mais importante e está associada,
presume-se, tanto ao mercado interno como ao externo. É de salientar, também, o peso significativo atribuído à
valorização dos processos de eco inovação. É sabido que alguns mercados da UE têm requisitos à entrada, como
evidências de processos de eficiência ambiental, Declaração Ambiental do Produto (DAP), por exemplo, pelo que
se torna um fator diferenciador e induz oportunidades de negócios pela qualificação da oferta.

51

04. CONTRIBUTOS DO TECIDO EMPRESARIAL

Gráfico 52 - Oportunidades para o setor

ABORDAGEM AOS EMPRESÁRIOS E TÉCNICOS SUPERIORES
A abordagem efetuada, em reuniões presenciais, teve em vista obter o sentimento dos empresários para
diversas temáticas que influenciam a competitividade da oferta, como a inovação, políticas públicas de apoio ao
investimento, o desempenho das associações empresariais como parceiro dinamizador de estratégias coletivas,
a importância da eficiência ambiental, ..., e obter ideias para melhorar a competitividade e recomendar novas
formas de atuação, para o médio prazo. As respostas obtidas sinalizam o seguinte:
- A necessidade de criar novas políticas públicas de apoio à indústria extrativa e transformadora no sentido
de criar condições atrativas para o investimento direto estrangeiro (IDE).
- A importância de promover o setor como um todo junto dos mercados internacionais no sentido de
evidenciar o seu potencial de qualidade e diversidade.
- É imperativo divulgar intensivamente as vantagens económicas e ambientais do uso dos produtos em
pedra natural nas diversas aplicações em obras públicas e privadas.
- É imperativo reforçar os apoios públicos para dinamizar processos de reabilitação do edificado urbano
para estimular o investimento privado e relançar o crescimento.
− A necessidade das associações setoriais assumirem papel determinante como parceiro junto das
entidades oficiais, designadamente, autarquias, centros tecnológicos, universidades, institutos públicos,
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etc. na defesa da oferta do setor para valorizar os espaços públicos.

Gráfico 53 - O sentimento do empresário para os próximos 3 anos

O sentimento prevalecente dos empresários e técnicos, para os próximos três anos, é globalmente positivo para
o desenvolvimento dos negócios, embora a maioria das percentagens seja de manutenção do nível da atividade.
Merece referência, também pela positiva, as respostas sobre a rendibilidade das vendas e as exportações, o que
denota boas perspetivas de negócios nos mercados externos e de maior valor acrescentado da oferta.
A manutenção dos postos de trabalho é dominante nas respostas (62%) pelo que se perspetiva estabilidade a este nível.

NOTAS RELEVANTES
O trabalho de campo realizado no âmbito do presente diagnóstico teve em vista perceber, em ambiente empresarial,
através de abordagem direta à realidade das empresas aspetos que não são percetíveis ou aferíveis em estatísticas ou
relatórios públicos.
Os temas em análise tiveram em conta os novos fatores de competitividade emergentes nos mercados internacionais
e, por isso, ainda não totalmente assimilados pelas empresas nem integrados na sua estratégia de gestão, mas que são
matérias incontornáveis e inadiáveis.
Daí a importância de abranger o tecido empresarial na estratégia coletiva do setor, para sensibilizar, capacitar e o
envolver na criação de soluções para colmatar as dificuldades inerentes aos desafios atuais.
Dito isto, são de realçar, ainda, os seguintes aspetos:
- Prevalece o sentimento que a inovação dos processos de extração e transformação está mais dependente
das tecnologias e modernidade dos equipamentos do que no produto e/ou serviço;
- As estruturas empresariais, por serem bastante pulverizadas e de reduzida dimensão, assumem
caraterísticas de gestão rotineira, tradicional e familiar, que não permite condições de organização capaz
de implementar a gestão criativa e encontrar novas formas de fazer negócios;
- As fragilidades das estruturas financeiras não permitem definir opções significativas de investimento em
processos criativos, de diferenciação e internacionalização;
- A cooperação, contrária à máxima “o segredo é a alma do negócio”, é vista com reservas e por isso se
circunscreve a situações pontuais sem explorar o potencial de complementaridade e as oportunidades para
crescer;
- Os custos energéticos da exploração e da logística são muito elevados e têm impactos na competitividade,
sobretudo a nível internacional, o que não permite explorar adequadamente as oportunidades de expansão
dos negócios, pelo que se justificam apoios excecionais ao setor para enfrentar a concorrência em
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termos equitativos.
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05

05. OS NOVOS PARADIGMAS
05.1. As megatendências que determinam variação da procura
Tendo por base movimentos crescentes de investimento produtivo e aumento do comércio internacional, a
globalização desenvolveu-se em larga escala na última década do século XX, dando origem a economias
emergentes.
Seguiu-se um quadro de grande instabilidade financeira e social que determinou ambientes de crise nos anos de
2010 a 2015, com impactos recessivos na conjuntura económica à escala global e anulando parte significativa dos
ganhos registados até 2008/2009.
Atualmente, a economia global já apresenta sinais positivos com o dissipar gradual dos efeitos da crise do
passado recente. Porém, é reconhecido que “nada será como dantes”, e que não há imunidade a novas crises,
sendo certo que as empresas têm um vasto caminho a percorrer, sobretudo as que se movem em mercados mais
desenvolvidos, como os da UE e EUA.
Nos períodos de crescimento, impulsionado pelas economias emergentes, assistiu-se a um processo acelerado de
desindustrialização nos países mais desenvolvidos com a deslocalização da produção para novas geografias tais
como, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para além de aumentar a concorrência, em termos do comércio
internacional, esses países passaram a ser concorrentes na captação de Investimento Direto Estrangeiro (IDE),
uma vez que apresentam vantagens relativas, designadamente, pela localização geográfica, baixos custos da mão
de obra e níveis de qualificação escolar.

de preços no mercado mundial.
Esta situação veio evidenciar, de forma clara, que a desindustrialização não significa perda de importância da
indústria, pelo contrário, veio reforçar que esta é essencial para criação de valor duradoiro.
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Com o eclodir da crise financeira global a desindustrialização acabou por atingir também, mais recentemente,

A tendência atual, principalmente nos países mais desenvolvidos, é de aposta na “reindustrialização”, como forma
de mudar rumo e investir na competitividade industrial. Este tipo de investimento é, contudo, mais exigente, uma
vez que, agora, deverá privilegiar despesas de investigação e desenvolvimento (I&D) de longo prazo e promover a
inovação da oferta e a sustentabilidade ambiental, principalmente, pela redução dos custos energéticos.
É neste quadro de tendências que o setor deve definir as estratégias de expansão e valorização da oferta pela
eficiência ambiental. A diminuição de custos ambientais, pela utilização eficiente dos recursos, a inovação
organizativa e do marketing aplicam-se à indústria em geral, e ao setor em particular, dada a importância destes
fatores para obter ganhos de competitividade da oferta nacional. Isto é, a exploração dos recursos naturais tem
significado especial na sustentabilidade ambiental e importância económica para o crescimento dos negócios.
Como se pode concluir, as megatendências colocam desafios de eco inovação, pela exploração racional dos
recursos naturais e sua aplicação nas atividades ligadas sobretudo à fileira da construção civil e obras públicas
de que o setor está e estará fortemente dependente. Daí que promover ações para informar e influenciar os
prescritores, projetistas, donos de obra, etc., nas opções de compra é decisivo para o futuro do setor.
Acresce ainda referir, que a fatura energética das empresas é considerável, não somente a nível da produção
como da logística, transporte, etc., o que determina necessidades de apoios especiais que induzam ganhos de
competitividade pela redução de custos e eficiência ambiental.

05.2. A sustentabilidade económica e as mudanças necessárias
Para garantir as mudanças necessárias e assegurar o desenvolvimento sustentável da economia em geral, e das
empresas em particular, é determinante sensibilizar os agentes económicos para a importância dos processos
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inovação, que permitam criar “fontes” de crescimento, novas formas de explorar o potencial do setor, captar novos
investimentos e alargar a base territorial de intervenção.
É neste contexto que surge a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – ENRG - (RCM nº. 78/2012) que
pretende promover alterações no setor mineiro nacional de forma a garantir a captação de novos investimentos
e a exploração sustentável dos recursos tendo em vista produzir efeitos significativos na economia nacional e
no desenvolvimento regional. Assim, o Plano de ação da ENRG estabelece quatro eixos de atuação, que aqui se
referem pela sua importância no contexto atual e tendo em vista promover e alinhar ações coletivas para o setor:
- Desenvolvimento do conhecimento e valorização do potencial dos recursos nacionais;
- Sustentabilidade económica, social, ambiental e territorial;
- Divulgação e promoção internacional dos recursos nacionais;
- Colaboração com entidades públicas na concretização dos eixos de atuação.
Por outro lado, é reconhecido pelos agentes económicos que as mudanças a operar devem estar baseadas no
aumento da produtividade que se interligam à modernidade tecnológica, à dimensão das estruturas e à capacidade
de organização empresarial para exportar.
Porém, é uma realidade que quanto mais evoluídos são os equipamentos, mais potenciam o aumento da
produtividade, com repercussão na margem para competir e obter ganhos de quota nos mercados.
A maioria dos mercados, para onde se dirigem as exportações do setor, integram mercados da UE que se encontram
em dificuldades de vária ordem e onde a disputa ainda se faz pelo preço, o que não permite obter o retorno

compensador do esforço do investimento pelo esmagamento de margens e/ou pela imobilização excessiva de
stocks, que se traduz em desperdício.
Assim, é essencial encontrar soluções que contribuam para alterar este estado de situação, porque se nada
for feito para reposicionar a oferta para segmentos de maior valor acrescentado, aproveitando as capacidades
tecnológicas, pode-se assistir a lenta e progressiva destruição de valor, não obstante o investimento na
modernidade tecnológica dos equipamentos produtivos.
A situação referida está presente na maioria das empresas do setor e justifica a diminuição de resultados, cuja
persistência a prazo determina sérios desequilíbrios financeiros, que condicionam a competitividade. Por isso, são
necessárias mudanças profundas a nível da organização das empresas para enfrentar os problemas, colmatar
falhas, evitando criar um ciclo vicioso de aumentar capacidades da oferta dirigida a mercados que estão em
processo de ajustamento.

Investimentos
Expansão

Aumento da
Produtividade
pela Inovação

Diminuição de
Custos

SOBRECAPACIDADE

Financiamento
com Capitais
Alheios-Bancos

Melhores
condições para
expandir Vendas

SUBAPROVEITAMENTO DOS RECURSOS
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Figura 2 - Ciclo vicioso da expansão (Fonte: Adaptado de Ernst & Young, 2007)

Isto é, se nada for feito, teremos a prazo insustentabilidade económica e financeira de muitas empresas devido a:
- Preços baixos e rendibilidades em queda;
- Baixa diferenciação da oferta;
- Desequilíbrios económicos e financeiros;
- Elevados riscos financeiros do crescimento.
Por outro lado, contribuir para a sustentabilidade ambiental é prioritário para os negócios, dado que nos anos
mais recentes tem vindo a influenciar as decisões dos consumidores e, por essa via, o comportamento de todos
os agentes económicos e dos processos industriais.
A perceção prevalecente é de que estamos em presença de um dos mais importantes fatores de mudança
dos mercados. Contudo, nem sempre são razoáveis (e até excessivos por vezes) os problemas levantados
pela necessidade de eficiência ambiental, sobretudo no que se refere à exploração dos recursos minerais, que
constituem riqueza e a base do desenvolvimento económico e social das sociedades e, por isso, não devem ser
desaproveitados.
É um facto que as políticas de sustentabilidade ambiental se têm tornado decisivas para otimizar a utilização
de recursos, diminuir desperdícios e melhorar as condições de vida dos agentes económicos em geral. Porém, é
necessário ponderar outros atributos importantes, como a durabilidade, resistência, valor estético e arquitetónico,
custo de manutenção, de substituição, etc., para avaliar, adequadamente, as vantagens da Pedra Natural face
a produtos de substituição, tais como o cimento, os cerâmicos, …, que apresentam elevado grau de impacte
ambiental menos percebido pelos mercados.
Deste modo, o setor deve promover estratégias coletivas de comunicação no sentido de evidenciar as vantagens
da utilização da Pedra Natural numa perspetiva integrada e efeitos a prazo, incutindo nos mercados uma nova
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visão e imagem de valor.

05.3. Fatores críticos de sucesso dos negócios
Os fatores críticos de sucesso que a seguir se referem vêm na sequência do referido anteriormente e podem ter
maior ou menor relevância conforme a área da especialidade onde se movem as empresas dada as diferentes
fases e características de desenvolvimento ou tipo de exploração (Granito, Calcário, Mármores, etc.) Assim, temos:

A inovação e promoção da oferta

Conhecer as necessidades dos mercados

A dimensão e capacidade de resposta

O preço competitivo

FATORES
CRÍTICOS DE

A eficiência organizativa e ambiental

SUCESSO
A solidez financeira

A capacidade de gestão em contexto de mudança

A cooperação inter e intra setorial

A internacionalização

Figura 3 - Fatores críticos de sucesso

A INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DA OFERTA
É muito importante para diferenciar a oferta e dar a conhecer aos mercados os novos produtos (ou significativamente

Por isso, a inovação organizativa, de marketing e a colaborativa entre empresas deve ser dinamizada para obter
sucesso.

59

engenho da oferta de soluções (produtos + serviço) determina que os mercados sejam menos sensíveis ao preço.

05. OS NOVOS PARADIGMAS

melhorados) com vantagens que sejam percebidas pelo cliente. A garantia de qualidade dos produtos naturais e o

CONHECER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS
O conhecimento profundo dos mercados e da procura emergente são essenciais para definir estratégias,
incrementar novos negócios, obter rendibilidade e aliviar a pressão da concorrência. Há um trabalho exaustivo
a realizar ao nível do conhecimento dos mercados e dos posicionamentos adequados da oferta em relação ao
potencial da procura dirigida ao setor, que é muito mais importante conhecer para garantir o sucesso, do que a
procura global.
A DIMENSÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA
Uma das vantagens mais valorizadas nos mercados internacionais tem a ver com a dimensão das empresas,
essencial para concorrer num contexto de concorrência agressiva e procura exigente.
O volume das encomendas internacionais requer dimensão média das empresas que permita ter capacidade
de resposta às solicitações e em tempo útil. Trata-se, assim, de ter capacidade operativa, de transformação e
logística eficiente que se reflete na rapidez da resposta aos mercados e na garantia de cumprimento dos prazos
de entrega, fundamentais para o sucesso e continuidade dos negócios.
O PREÇO COMPETITIVO
Ter preço competitivo continua a ser fator relevante, o que significa ter potencial para vender, mas a sua importância
é relativa, atendendo ao tipo de oferta em questão e aos preços internacionais “commodities”.
As rochas ornamentais, por exemplo, como produtos transformados, podem obter pela diferenciação vantagens
para além do preço, e que devem ser exploradas para aumentar a competitividade da oferta.
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Ou seja, para além do preço, é cada vez mais importante promover outros fatores de competitividade para a oferta
que suscitem a preferência dos mercados.
A EFICIÊNCIA ORGANIZATIVA E AMBIENTAL
Como referido anteriormente, a maioria das atividades do setor requer investimento de capital intensivo e de mão
de obra com competências específicas. Por isso, a gestão eficiente dos ativos é crítica para o sucesso do negócio
pelos contributos para o aumento da produtividade, a redução dos desperdícios e o aumento da rendibilidade que
se repercutem na melhoria da situação económica e financeira, na eficiência ambiental e na competitividade da
oferta.
A SOLIDEZ FINANCEIRA
A gestão eficiente das empresas contribui para uma estrutura financeira sólida e sustentável. O setor está
fortemente ligado a outras atividades, principalmente a da construção civil, que tem períodos cíclicos acentuados,
alternando os de grande expansão com outros de recessão profunda, em que o negócio da pedra natural decresce
mais do que proporcionalmente. Por isso, a solidez financeira deve ser reforçada em períodos de expansão, mesmo
que isso determine menor investimento, de forma a garantir o estofo necessário para enfrentar fases de recessão.
O setor necessita de esforços e políticas de apoio a recapitalização das empresas, sem as quais dificilmente
haverá crescimento sustentável. É essencial resolver problemas de equilíbrio financeiro para poder evoluir nos
mercados com sucesso.

A CAPACIDADE DE GESTÃO EM CONTEXTO DE MUDANÇA
As carências de capacitação empresarial condicionam a definição de estratégias de crescimento ajustadas às
mudanças e exigências dos mercados. A qualidade da gestão é um dos pontos fracos do setor, aliás, comum a
empresas de outros setores. É necessário melhorar as competências ao nível da gestão e mudar o paradigma
assente na gestão tipo familiar, que caracteriza a maioria das PME, para a da profissionalização adequada às
necessidades de desenvolvimento dos negócios e à obtenção de ganhos de eficiência organizativa.
A COOPERAÇÃO INTER E INTRA SETORIAL
Para aumentar a competitividade das empresas é decisivo alargar e intensificar redes de cooperação que induzam
valor na oferta, facilitem a entrada em novos mercados, aumentem a visibilidade e a imagem e permitam diversificar,
partilhar e/ou minimizar riscos dos negócios.
Seja a nível industrial, comercial, logística, design, arquitetura, decoração, engenharia, etc., seja através de
relacionamentos para desenvolver novos produtos, processos ou métodos organizacionais, a cooperação inter e
intra setorial é, atualmente, um fator crítico para o sucesso dos negócios das empresas.
A INTERNACIONALIZAÇÃO
Exportar é desígnio nacional. Considerando as limitações do mercado interno para sustentar o crescimento
das empresas e potenciar a expansão comercial é necessário continuar a apostar na exportação como fator de
crescimento e de sucesso.
O setor tem vindo, ao longo dos últimos anos, a investir, e bem, na exportação, que já representa peso significativo
no seu volume de negócios. Há que apostar no crescimento da internacionalização com estratégias que permitam
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melhorar o conhecimento dos mercados e posicionamentos para promover vendas com maior valor acrescentado.
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06. Os desafios e respostas
estruturantes

Os capítulos anteriores fazem abordagens sobre as dificuldades com que se depara o setor da Pedra Natural,
os principais fatores críticos de sucesso, a sustentabilidade económica e as mudanças necessárias, as
megatendências, as respostas das empresas aos problemas atuais, os contributos do tecido empresarial na
identificação das condições de crescimento e visão prospetiva dos negócios, etc., pelo que importa agora explicitar
os desafios e as respostas para melhorar a competitividade das empresas, em termos de:
− Inovação organizacional
− Inovação do marketing
− Capacitação e a qualificação estratégica
− Inovação e internacionalização
− Cooperação

06.1. A inovação organizacional
A inovação organizacional surge como consequência das necessidades de alterar processos ou sistemas
instalados para fazer adaptações ajustadas a novas realidades da gestão e assim melhorar significativamente o
desempenho dos colaboradores, das atividades, reduzir desperdícios, eliminar redundâncias, etc.
Assim, a inovação organizacional pode resultar de diversas situações, tais como:

informação, economia de recursos, tempo, burocracias, etc. Ou seja, que proporcione oportunidades para
implementar boas práticas de gestão e de melhoria do serviço, tendo como foco principal o cliente;
− Alteração dos métodos de decisão e de distribuição de responsabilidades, entre outros, incutindo princípios
da gestão por objetivos e estímulos, por exemplo, à melhoria do desempenho operacional e logístico;
− Estabelecimento de novas formas de cooperação e/ou de relacionamento com outras empresas,
implementando parcerias estratégicas para a internacionalização, distribuição e cooperação, para a oferta
integrada de soluções aos mercados externos.
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− Implementação de novo equipamento informático, logístico, ou outro, que determina novos métodos de

Existem várias ferramentas de gestão que permitem a melhoria ao nível organizacional, designadamente, sistemas
de gestão da qualidade, sistemas LEAN e KAIZEN, entre outras, e que contribuem para aumentar a produtividade,
a flexibilidade e reduzir desperdícios, com reflexos na rendibilidade da gestão.
Ou seja, estas medidas contribuem para a resolução dos problemas identificados pelos próprios empresários,
sobre as mudanças necessárias para melhorar a qualidade da gestão em termos de eliminar de tarefas sem valor
acrescentado, aumento do rigor do planeamento dos trabalhos e introdução de fatores de profissionalização da
gestão.
Este tipo de inovação está ao alcance da maioria das PME, não exige elevados valores de investimento e tem
reflexos diretos na melhoria da governance e da competitividade das empresas.

06.2. A inovação do marketing
As inovações ao nível do marketing interligam-se, usualmente, à melhoria do desempenho comercial e da imagem
da marca que podem determinar vantagens da oferta (produto ou serviço) devido a alterações na política de
distribuição e/ou de promoção, isto é, introdução de novos canais de comunicação, marketing de vendas, e uso
das TIC (tecnologias de informação e comunicação) na ação comercial, criando dinâmicas de melhoria do serviço
de venda e que vão de encontro às tendências da procura e facilitam os negócios.
Assim, a inovação do marketing pode integrar:
− Implementação de ferramentas de gestão de encomendas e de vendas online, como, por exemplo, o
CRM (Customer Relationship Management) para melhorar o conhecimento das preferências dos clientes,
regularidade das encomendas, os relacionamentos, e para ter uma visão do fluxo global das encomendas
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por produtos, clientes, mercados, …;
− Linhas de atendimento personalizado ao cliente, via telefone ou internet para aconselhamento técnico e
serviços pós-venda;
− Marketing digital através da promoção e divulgação via internet, redes sociais, ou plataformas, para
alargar áreas de intervenção comercial e explorar oportunidades;
− Criação de catálogos digitais com disponibilidade de consulta e encomendas online.
O setor identificou carências, que requerem estratégias adequadas de promoção e divulgação internacional, ao
nível do marketing digital, ações proativas, em contrapontos com o perfil reativo atual, no sentido de evidenciar
as vantagens competitivas da oferta nacional e contribuir para que o seu potencial de valor acrescentado seja
percebido pelos mercados.
O investimento no marketing é fundamental, não só para divulgar o produto, mas também para conhecer os
mercados, a concorrência e para definir novos posicionamentos face às alterações dos mesmos.

06.3. A capacitação e a qualificação estratégica
O setor revela carências de capacitação, a nível da governance, que se repercutem na qualificação da oferta,
essencial para a sustentabilidade dos negócios.
As falhas de capacitação e qualificação estratégica identificadas sinalizam o seguinte:
− Ausência de instrumentos de apoio à promoção e divulgação internacional (websites, portais digital,
catálogos digitais, vídeos, eventos junto de players, presença em eventos,…) que possam apoiar as
estratégias das empresas e que contribuam para promover a notoriedade da imagem a nível internacional;
− Ausência de informação especializada e estruturada, sobre comércio internacional, para o setor de que as
empresas se possam socorrer nos seus processos de internacionalização (potenciais clientes e mercados,
certificações necessárias, regras/legislação do comércio externo, barreiras de acesso, procedimentos
administrativos, financiamento, …);
− Insuficiência de estratégias e ações coletivas, consistentes, de promoção do setor (projetos conjuntos de
internacionalização, ações de cooperação entre subsetores, realização de conferências internacionais, e
outros meios similares);
− Ausência de condições para responder às novas exigências ambientais dos mercados mais evoluídos que
requerem declaração ambiental do produto (DAP) como requisito de compra.
− Debilidade das estruturas financeiras da maioria das PME, por insuficiência de capitais próprios ou apoios
externos, que condicionam as estratégias de expansão dos negócios.
Isto é, a capacitação e qualificação estratégica envolvem dinâmicas de promoção, informação e restruturação
que podem ser apoiadas por ações coletivas promovidas pelas associações empresariais, como entidades
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agregadoras dos interesses comuns.

06.4. A internacionalização
A sustentabilidade económica das empresas passa por rever a forma como se encaram os negócios, o seu
desenvolvimento a prazo e as condições para melhorar a competitividade da oferta à escala global.
A internacionalização é um desígnio nacional, e as empresas, que tradicionalmente estiveram viradas para o
mercado interno, têm agora um desafio importante, que já se iniciou, mas que tem ainda pela frente um vasto
caminho a percorrer.
Internacionalizar é um projeto de médio e longo prazo, que envolve disponibilidade para correr riscos e capacidades
técnicas e financeiras para promover processos que acrescentem valor à oferta pela criatividade, pelo design, pela
integração de soluções, pela cooperação com outras entidades, como forma de ultrapassar constrangimentos
estruturais.
As empresas sinalizaram necessidades de apoio à exportação, que podem ser colmatadas pelos organismos oficiais
com responsabilidades no apoio ao investimento e à exportação. Neste domínio, as associações empresariais
podem desempenhar um papel importante na promoção de projetos conjuntos, de conferências setoriais, de
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campanhas de imagem, entre outros, que contribuam para a promoção do setor nos mercados internacionais.

06.3. A cooperação
A cooperação é encarada com reservas pela maioria das PME e não é prática corrente, como demonstram os
resultados do inquérito realizado.
Trata-se de questão cultural, assente no individualismo empresarial, tradicionalmente arreigado em posições
do mercado doméstico, mas que não é compaginável com a evolução dos mercados, que registaram mudanças
significativas nos últimos anos em resultado da globalização das economias.
Esta é uma realidade que tem de ser interiorizada pelas empresas tendo em vista ultrapassar receios e efetuar
mudanças fundamentais na forma de realizar negócios, encarar a cooperação como fator essencial para superar
carências de dimensão, de complementaridade e de flexibilidade da oferta.
Assim, sem perda de identidade de cada uma das empresas ou entidades, é possível estruturar ações de
cooperação desde que suportadas em acordos comerciais com regras de responsabilidades e direitos, que
superem condicionalismos, reservas de partilha de informação e confiança. Aliás, as práticas de cooperação são
usuais em mercados mais evoluídos da UE, que podem constituir exemplos práticos de sucesso.
Na prática, as ações de cooperação podem ser:
− Entre empresas do mesmo setor: para responder a encomendas cuja dimensão ultrapassam as
capacidades individuais;
− Entre empresas de setores distintos: para complementar a oferta de soluções integradas;
− Entre empresas e entidades tecnológicas, universidades, escolas de design e criativos: para desenvolver
novos produtos e soluções para novas aplicações.
O uso de ferramentas da economia digital vem facilitar a cooperação dado que permite a comunicação e a
divulgação em rede, por exemplo, através da adesão a plataformas de divulgação nas redes sociais.
Assim, e porque a cooperação é caminho a seguir, é muito importante dinamizar ações de sensibilização
(seminários, conferências, workshops, oficinas, …) junto do tecido empresarial para que a mesma passe a integrar
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as suas estratégias de crescimento e competitividade.
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07. RECOMENDAÇÕES
A definição de estratégias para melhorar a competitividade, à escala global, requer conhecimento sobre o estado
atual das empresas que representam o setor para se poder formular iniciativas e ações coletivas tendo em vista
aumentar vendas.
Como se depreende, a inovação, a internacionalização e a cooperação são temas incontornáveis para a definição
de estratégias de expansão comercial, tendo em conta as tendências da procura global por novas soluções
integradas e personalizadas.
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Considerando os desafios com que se depara, o setor necessita de orientações claras.

Assim parece-nos:

!

É essencial, mudar o foco estratégico, assente na produção, para apostar no conhecimento sobre os

mercados e as suas necessidades. As empresas têm de conhecer muito bem as tendências da procura
emergente que lhes é dirigida para posicionar a oferta, fazer a promoção e a divulgação das suas vantagens
para melhorar o desempenho comercial.

!

É estratégico, promover redes de cooperação entre empresas que, no seu conjunto, possam ser capazes

de se complementar para oferecer soluções integradas e competitivas e assim poder acrescentar valor
à oferta. É necessário, também, reunir condições para obter ganhos de escala e ter a oferta de soluções
inovadoras e com vantagens para os mercados.

!

É importante, capacitar as PME para desenvolver a gestão estratégica adequada, implementar medidas

de inovação organizacional e do marketing, só possível com melhoria significativa das competências do
tecido empresarial através da formação profissional e/ou de renovação de quadros técnicos para criar
capacidades de inovação ao nível do serviço.

! É decisivo, para a melhoria da oferta, desenvolver ações colaborativas com instituições do ensino superior
ou técnico como forma de, cumulativamente, obter a inovação, atrair talentos, promover a imagem junto de
agentes económicos e desenvolver soluções inovadoras, tendo em conta as necessidades dos mercados.

!

É muito importante, conhecer tendências, em termos de tecnologia de extração e transformação, tendo

em vista a melhoria de condições para desenvolver vantagens competitivas a nível da produtividade e, ao
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mesmo tempo, analisar alternativas para financiar o investimento.

!

É imperativo, identificar possibilidades de parcerias para integrar o design e a arquitetura paisagística

para a diferenciação na oferta, encontrar novas aplicações do produto e valorizar o conhecimento sobre
alternativas de utilização com vantagens para os mercados.

!

É estratégico, investir na internacionalização e melhorar a imagem no exterior por forma a transmitir

fiabilidade, modernidade tecnológica e dinâmicas de comunicação e divulgação aos mercados.

!

É imperativo, promover lobby junto das entidades públicas (autarquias, empresas, institutos, centros

tecnológicos, entre outras) para o acesso a agentes públicos no sentido influenciar decisões sobre a
utilização da pedra natural em equipamentos diversos (edifícios, passeios públicos, praças, estradas,
passadeiras, mobiliário, jardins, …) como elemento de construção e de decoração dos espaços e promoção
das vantagens de embelezamento e robustez com produtos nacionais.

NOTA FINAL
O presente trabalho procurou atualizar dados importantes sobre o setor, formular novas estratégias e,
simultaneamente, apresentar uma visão diferente para o desenvolvimento sectorial, sensibilizar e incutir nas
empresas novas orientações para evoluir, no sentido de criar oferta de soluções de maior valor acrescentado,
promover “salto” qualitativo na relação com os mercados, atuais e futuros, para explorar novas oportunidades de
negócio.
Assim, pretende-se contribuir para melhorar a capacitação do tecido empresarial tendo em vista a
internacionalização, aumentar a competitividade da oferta por fatores de qualidade e diferenciação, estimular
a cooperação entre empresas e entidades, para inovar, e sensibilizar para importância de robustecer a solidez
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financeira, sem a qual dificilmente haverá condições para promover o crescimento.
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